STRATEGI FÖR
FRAMTIDENS
YRKESUTBILDNING

INVESTERA I YRKESUTBILDNING OCH
BÄTTRE MATCHNING PÅ ARBETSMARKNADEN
Yrkesutbildningarnas betydelse för Sveriges framtid kan inte överskattas. Samtidigt
som 400 000 människor är arbetslösa i Sverige, många av dem unga, finns ett
växande behov av yrkesutbildade. Enligt SCBs prognoser kommer det år 2030 vara
en skriande brist på yrkesutbildad arbetskraft, framförallt inom vården och äldre
omsorgen, men också inom industrin och servicesektorn. Därför måste fler söka sig
till yrkesutbildningar – inte färre.
Mot denna bakgrund är den moderatledda regeringens politik för gymnasiets
yrkesprogram djupt olycklig. I stället för att ta Sveriges framtidsutmaningar på allvar,
har regeringen valt att sänka kraven på gymnasiets yrkesutbildningar och pratar om
dem som en utväg för skoltrötta elever. Högskolebehörigheten har tagits bort och
en idé om ettåriga yrkesprogram har lanserats.
Politiken har fått effekt. Allt färre elever väljer i dag att söka sig till de yrkesför
beredande programmen. Skolverkets statistik visar att andelen som går på yrkes
program har fallit kraftigt – från 35 procent 2007 till 27 procent 2013.

Figur 1. Andelen som går yrkesprogram på gymnasiet faller kraftigt.
Procent av nybörjarelever som väljer yrkesprogram (medieprogrammet exkluderat)
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Källa: Skolverket

Särskilt allvarligt är läget inom vård och omsorg där det enligt SCB kommer att år
2030 finnas en brist på 140 000 personer med gymnasieutbildning.
Samtidigt är avhoppen från gymnasiet stora. Nästan var fjärde elev som börjar
gymnasiet klarar inte sina studier inom fem år. Det är ett oroande mönster. Gymnasieexamen har under de senaste 10 åren utvecklats till en vattendelare på svensk
arbetsmarknad. Arbetslösheten bland de utan gymnasiekompetens har kraftigt ökat
och den som inte har gymnasieexamen riskerar att hamna utanför arbetslivet.
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Figur 2: Gymnasieexamen – en vattendelare på arbetsmarknaden
Arbetslöshet per utbildningsnivå, 25–54 år, procent av arbetskraften

Källa: Eurostat

När behovet av yrkesutbildade växer och gymnasiekompetens blir allt viktigare krävs
en gymnasieskola av hög kvalitet – men också fler omställningsmöjligheter som
leder till jobb. Tyvärr har den moderatledda regeringen valt en annan väg för Sverige.
Sedan 2006 har antalet platser på Komvux minskat med drygt 15 000 trots att
befolkningen ökat med ungefär 5 procent. De närmaste åren planerar regeringen
en kraftig minskning av yrkesutbildning inom Komvux. År 2016 kommer det bara
finnas 375 platser på Yrkesvux.

Figur 3: Minskat statligt stöd till yrkesutbildning inom Komvux
Antal helårsplatser

Källa: Budgetpropositionen för 2014
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VÅR STRATEGI FÖR
FRAMTIDENS YRKESUTBILDNING
Socialdemokraterna och LO väljer en annan väg än den moderatledda regeringen.
Vårt mål är att Sverige ska nå EUs lägsta arbetslöshet år 2020 och för att nå dit måste
vi investera i utbildning. Sverige varken kan eller ska konkurrera med låglönejobb,
utan genom att ungdomar och arbetslösa får utbildning som leder till arbete.
Till skillnad från regeringen vill vi stärka yrkesutbildningen, såväl inom gymnasiet
som inom Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen. För att få fler i jobb behövs fler
utbildningsplatser, och satsningar för att stärka kvaliteten och öka attraktiviteten.
Vi är övertygade om att enda sättet att göra det är att ge branscherna starkare
inflytande över hur utbildningarna ska se ut och över själva genomförandet.
Branscherna vet bäst hur det framtida rekryteringsbehovet ser ut. Därför är samver
kan mellan skola, arbetsliv och arbetsmarknadens parter utgångspunkten för alla
våra förslag. Utbildningarna kopplas då närmare arbetslivets verklighet, vilket gör
eleverna bättre förberedda. På samma gång tillgodoses arbetsgivarnas behov av
yrkesutbildad arbetskraft.
Vår strategi med nio insatser kommer att lyfta yrkesutbildningarna och bidra till en
bättre matchning på arbetsmarknaden och en minskad ungdomsarbetslöshet. En yrkes
utbildning är ingen andra klassens utbildning för skoltrötta elever. Den är, rätt utförd,
en fantastisk möjlighet att lära sig ett yrke, etablera sig i arbetslivet eller byta yrkesbana.

1. Låt branscherna forma yrkesprogrammen
För att gymnasiet ska rusta eleverna för yrket de valt att utbilda sig till måste bran
scherna vara med hela vägen. Bara när skola och arbetsliv arbetar tillsammans kan
vi få högkvalitativa yrkesutbildningar som elever vill söka och slutföra. Detta tjänar
alla på: Eleverna får etablering på arbetsmarknaden och arbetsgivarnas behov av
yrkesutbildad arbetskraft tillgodoses.
Till samtliga yrkesförberedande program är ett nationellt programråd kopplat
och ute i landet finns lokala eller regionala programråd med representanter från
branschen. Programråden är viktiga då det är genom dem den avgörande samver
kan mellan skola och branschen ska skötas. Det kan handla om att säkerställa
tillgången till arbetsplatsförlagt lärande eller att maskiner och utrustning håller
hög kvalitet. Programråden är inskrivna i skollagen, men regleringen är allt för svag.
Rådens sammansättning, ansvar och befogenheter behöver tydliggöras.
Möjligheterna att delta i de lokala programrådens arbete kan variera beroende
på var i landet det är och vilken bransch det gäller. Parterna måste ges rimliga
förutsättningar att delta i programrådens arbete, både när det gäller att garantera
likvärdig representation över hela landet och när det gäller resurser, som möjlighet
till ersättning vid inkomstbortfall.
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En utvecklad och bra modell för branschinflytande i gymnasieskolan är yrkescollege.
Yrkescollege innebär att branscherna aktivt deltar utbildningens utformning, kvali
tetssäkring och dimensionering. Två välfungerande exempel är Teknikcollege och
Vård- och omsorgscollege.
Även lärlingsutbildningar är bra, men vi vill utveckla utbildningarna så att avhop
pen minskar – inte ökar. Lärlingsutbildningen måste kvalitetssäkras och ha en stark
koppling till arbetsmarknadens behov. Avgörande är att branscherna vill vara med
och ges inflytande, ansvar och bra förutsättningar.

Vi vill:
• Reformera yrkesprogrammen i gymnasieskolan så att kopplingen till relevant
bransch stärks genom hela utbildningen.
• Tydliggöra både de nationella och de lokala programrådens sammansättning,
ansvar och befogenheter så att utbildningarnas koppling till arbetslivet säkerställs.
• Utreda hur parterna kan ges bättre förutsättningar att delta i programrådens
arbete, både när det gäller representation och resurser.
• Sprida modellen yrkescollege till fler yrkesprogram.
• Tillsammans med arbetsmarknadens parter skapa en lärlingsutbildning
av hög kvalitet.

2. Alla elever ska få den praktik de har rätt till
På ett yrkesförberedande program ska minst 15 veckor av utbildningen vara på en
arbetsplats där eleven får börja utöva sitt yrke. Denna del av utbildningen kallas
för arbetsplatsförlagt lärande, APL. Enligt Skolinspektionen klarar bara var femte
skola att ge en arbetsplatsförlagd utbildning med den kvalitet som krävs. Det är en
oacceptabel situation. Att ha varit på en arbetsplats, sida vid sida fått arbeta med
erfarna kollegor och fått kontakt med arbetsgivare är det bästa sättet att komma in
i ett yrke. Det kan väsentligt förbättra möjligheten till etablering på arbetsmarknaden
genom extrajobb, sommarjobb och arbete efter gymnasiet. Nyckeln till att få ut fler
elever på APL är starkare samverkan mellan det lokala näringslivet, parterna och
skolan. Företagen måste känna sig trygga med att de elever som kommer ut till dem
är väl förberedda.
Eleven måste också få ett bra mottagande på arbetsplatsen. Här spelar elevens
handledare en nyckelroll. Det är en fråga om säkerhet, men också om att slussas
in i yrket och få en nyanserad bild av vad arbetslivet handlar om. Därför vill vi satsa
på handledarutbildning och stödmaterial. Det är också viktigt att handledaren till
sammans med parterna och skolan kvalitetssäkrar lärandet på arbetsplatserna, till
exempel med hjälp av arbetsbok eller andra verktyg. Skolverket kommer att pre
sentera en nationell handledarutbildning hösten 2014. Det är bra men vi måste se
till att den är i linje med branschens behov, hålls uppdaterad och att även mindre
företag har möjlighet att delta.
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Vi vill:
• Garantera att alla elever på yrkesförberedande program får minst 15 veckors
APL med den kvalitet som krävs genom att stärka samverkan mellan skola
och bransch.
• Förbättra uppföljningen av hur många som får APL och hur lärandet
på arbetsplatserna
kvalitetssäkras för att kunna utveckla området.
• Satsa på utbildning och stödmaterial till handledarna ute på arbetsplatserna.
• Att stödet ständigt utvecklas så att det fortsätter vara aktuellt och relevant
för alla, även mindre, arbetsgivare.

3. Alla gymnasieutbildningar ska ge högskolebehörighet.
Elever ska inte tvingas göra alltför tidiga val och gymnasieskolan ska inte ha några
återvändsgränder. Sedan högskolebehörigheten togs bort från de yrkesförberedande
programmen 2011 har söktrycket till dessa sjunkit. Andelen som går på yrkespro
gram har gått ner med drygt 6 procentenheter – över 20 000 elever. Den nya möjlig
heten att läsa in behörighet räcker inte. Var femte yrkeselev har inte blivit erbjuden
möjligheten eller vet inte ens om hon fått frågan. Vi vänder oss starkt emot reger
ingens sätt att dela upp elever i antingen teoretiskt eller praktiskt lämpade. Många
arbetsgivare vittnar också om att de behöver personer med en bred kompetens.
En maskinoperatör måste till exempel ha såväl goda IT- och matematikkunskaper
som kunna reparera maskinerna vid produktionsstopp. Yrkesprogrammen är alldeles
för viktiga för att reduceras till en utväg för skoltrötta elever. Vår kunskapsekonomi
kräver gymnasieexamen och därför vi vill också att gymnasieskolan ska vara obliga
torisk upp till 18 års ålder.

Vi vill:
• Att alla gymnasieprogram ska ha tillräckliga kunskapskrav för att ge behörighet
för högskolestudier.
• Att gymnasieskolan görs obligatorisk upp till 18 års ålder.

4. Permanenta Yrkesvux
Yrkesvux kallas den satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning som inför
des 2009. Det var ett bra initiativ, men tyvärr vill regeringen lägga ner Yrkesvux.
År 2016 planeras vara sista året med då endast 375 utbildningsplatser i hela landet.
Det rimmar illa med det stora behovet av yrkesutbildad arbetskraft. I Skolverkets
senaste utvärdering av Yrkesvux uppger hela nio av tio kommuner att de inte kan
tillgodose alla sökandes efterfrågan på yrkesutbildningar.
För att få ett jobb måste ungdomar först och främst ha klarat gymnasiet.
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I dag gör inte alla det och därför är det nödvändigt att satsa på gymnasial vuxen
utbildning. Yrkesvux har också en viktig funktion för den som gått ett studieför
berande gymnasieprogram och sedan vill utbilda sig till ett icke-akademiskt yrke.
Lika självklart som att en elev ska kunna gå från ett yrkesprogram till högskolan,
ska den som gått ett studieförberedande program kunna läsa in en yrkesutbildning
som leder till jobb. Gymnasieskolan ska inte vara en återvändsgränd, åt något håll.
Vi ser också ett behov av mer samarbete mellan Yrkesvux och Yrkeshögskolan.
Det ska vara enkelt att komplettera sin utbildning på Yrkesvux så att man får behö
righet till utbildningar på yrkeshögskolenivå.

Vi vill:
• Göra Yrkesvux till en permanent del av det reguljära utbildningssystemet.
Yrkesvux ska inte avvecklas, utan utvecklas med minst 10 000 platser,
långsiktiga finansieringsvillkor och kvalificerade behovsanalyser.
• Stärka Yrkesvux koppling till arbetsmarknaden genom de nationella
och lokala programråden.
• Utöka möjligheterna att läsa på Yrkesvux för de som har fullständiga betyg
från ett studieförberedande gymnasieprogram. Förordningen för Yrkesvux
behöver ses över, så att fler än de med en svag ställning på arbetsmarknaden
ges möjlighet att komma in.

5. Utveckla Yrkeshögskolan
Utbildningarna inom Yrkeshögskolan leder i hög utsträckning till arbete. Viktiga
framgångsfaktorer är att utbildningarna bygger på nära samverkan mellan företag,
kommun och utbildningsanordnare och att de tydligt ska svara mot arbetsmark
nadens behov.
Tyvärr har Yrkeshögskolan hittills inte prioriterats tillräckligt. I dag avslås två av
tre ansökningar om att starta utbildningar. Det vanligaste skälet till att ansökan
avslagits är för att det saknas pengar. Samtidigt ökar antalet sökande som vill studera
på Yrkeshögskolan och är nu 4,4 per utbildningsplats.
Det är också tydligt att Yrkeshögskolan behöver utbildningar av permanent
karaktär. I dag beviljas ansökningar om att starta utbildningar endast på två år i taget,
med begränsad möjlighet till förlängning. Denna byråkrati sätter käppar i hjulet för
såväl näringslivet som för arbetssökande som inte vill annat än ett utbilda sig för ett
jobb. Det är bra att Yrkeshögskolan ständigt prövas mot arbetsmarknadens behov,
men vissa kompetenser finns det en mer eller mindre konstant efterfrågan på.
Att då ständigt behöva starta nya ansökningsprocesser är resurskrävande och ska
par osäkerhet kring utbildningars framtid. Detta är onödiga hinder för långsiktiga
investeringar i maskiner, lokaler och personal.
Vi ser att Yrkeshögskolans stora potential kan utnyttjas bättre. Möjligheterna
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till småskaliga utbildningar inom bristyrken måste stärkas och broarna mellan yrkes
högskola och högskola utvecklas. Yrkeshögskolan kan också ha en viktig funktion
för återkommande kompetensutveckling för yrkesverksamma.

Vi vill:
• Att utbildningar som det finns långsiktiga behov av görs permanenta.
• Utöka antalet platser på Yrkeshögskolan med minst 5 000 platser för att tillgodose
de behov som finns regionalt.
• Införa en ersättningsmodell för yrkeshögskolorna som ökar möjligheten
att starta utbildningar med små grupper för bristyrken.
• Utveckla broarna mellan yrkeshögskola och högskola. Yrkeshögskolestudenter
måste kunna gå vidare till högskola, och högskolestudenter kan ha god nytta
av att komplettera sin utbildning med kurser inom yrkeshögskolan.
• Ge bättre möjligheter till vidareutbildning för yrkesverksamma inom ramen för
Yrkeshögskolan. Vi vill stärka Yrkeshögskolan uppdrag kring att skapa kurser
och program som är anpassade till de yrkesverksammas behov.

6. Bättre matchning kräver bättre validering
En fungerande validering är nödvändig för bättre rörlighet och matchning på arbets
marknaden. Det ska vara enkelt att byta karriär eller förnya sin utbildning mitt i livet.
Traditionellt har formella betyg haft hög status för att mäta kunskaper och kompe
tens. Men det är också nödvändigt att erkänna annat lärande, till exempel värdefulla
yrkeskunskaper utan skriftlig dokumentation. Inte minst är validering viktigt för dem
med utbildning och yrkeserfarenheter från ett annat land. När människor kan få sina
kompetenser kartlagda blir det lättare att identifiera utbildningsbehoven.
I dag används inte validering tillräckligt och regeringen har inte prioriterat
frågan. Det behövs en nationell struktur med en övergripande syn på vad som kan
valideras och hur resultatet ska kunna användas i olika sammanhang. YH-myndig
heten har utarbetat riktlinjer och kvalitetskriterier för validering, men arbetet med en
nationell struktur går för långsamt.

Vi vill:
• Inrätta ett nationellt valideringscentrum tillsammans med arbetsmarknadens
parter, Arbetsförmedlingen samt utbildningsföreträdare.
• Utveckla en nationell standard för begrepp, definitioner och bedömningsmetoder
för icke-formell utbildning och informellt lärande från arbetslivet och vardagen.
• Utveckla extern granskning, uppföljning och utvärdering av genomförd validering.
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7. Ordning och reda i yrkesutbildningssystemet
Under den nuvarande regeringen har yrkesutbildningen förändrats och präglats av
osäkerhet och ryckighet. De fristående skolornas relativt fria etableringsrätt bidrar
till dimensioneringsproblem. Vissa yrkesutbildningar är överdimensionerade medan
andra är underdimensionerade i förhållande till arbetsmarknadens behov. Det finns
också exempel på att skolor sorterar bort oönskade elever och att gymnasieskolor
går i konkurs på grund av misskötsel. För att trygga kompetensförsörjningen på
arbetsmarknaden måste det vara tydligt vad såväl elever som arbetsgivare kan
förvänta sig av yrkesutbildningen. Vinstjakten i utbildningssystemet måste stoppas
och långsiktighet och kvalitet garanteras.

Vi vill:
• Stoppa överetableringen av skolor så att elevers trygghet garanteras. Det ska krävas
såväl ett tillstånd från Statens skolinspektion som ett samarbetsavtal mellan den 		
fristående skolan och kommunen för att en ny fristående skola ska få etablera sig.
• Höja kvalitetskraven så att personaltätheten och andra kvalitetsrelaterade faktorer
inte är väsentligt lägre i fristående skolor än i kommunala skolor.
• Införa krav på långsiktigt ägande: Om en fristående skola ska få tillstånd
att starta måste den finnas kvar i minst tio år.
• Att kommunerna tar över ansvaret för antagningen till de fristående skolorna.
• Att utbildning ska vara inskrivet som syfte i alla friskoleföretags bolagsordningar.

8. Utbilda fler yrkeslärare
Det finns ett stort behov av behöriga yrkeslärare. Nära 80 procent är 50 år eller
äldre och enligt SCB kommer det år 2020 saknas 2 500 yrkeslärare. Dessutom saknar
många av de som i dag undervisar i yrkesämnen lärarutbildning. Det innebär att
vi både måste utbilda fler yrkeslärare och underlätta för de som i dag befinner sig
inom skolan att på ett flexibelt och enkelt sätt läsa in en lärarexamen. Även möj
ligheten för skickliga yrkesutövare att via ett snabbspår inom lärarutbildningen bli
yrkeslärare bör införas.

Vi vill:
• Underlätta för fler att bli yrkeslärare genom anpassade utbildningar för de som
i dag redan arbetar inom skolan men inte är behöriga. Ett snabbspår bör införas
inom lärarutbildningen så den skickliga yrkesutövaren på ett enkelt och flexibelt
sätt kan bli yrkeslärare.
• Ge lärosätena i uppdrag att erbjuda plats på yrkeslärarprogrammen åt
alla sökande som uppfyller de särskilda behörighetskraven på kvalificerade
och relevanta yrkeskunskaper.
• Se över studievillkoren för denna studiegrupp.
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9. Stärk studie- och yrkesvägledningen
I dag är övergången mellan skola och arbetsliv tuff för många. Genom att underlätta
övergången kan unga människor snabbare komma igång med jobb eller studier
och hitta sin plats i vuxenlivet. Under den borgerliga regeringstiden har utvecklingen
gått åt fel håll. Antalet studie- och yrkesvägledare har minskat både i faktiska tal
och i antalet tjänster per elev. Vi vill tvärtom stärka studie- och yrkesvägledningen,
både i grundskolan och i gymnasiet. I dag byter nästan var tionde elev program
under sitt första eller andra år i gymnasiet. Det gör elevens väg längre och är en
samhällsekonomisk förlust. En välfungerande studie- och yrkesvägledning kan
hjälpa elever att i högre utsträckning välja ett program som passar dem redan från
början. Den kan dessutom, genom att visa på fler vägar än vad eleven själv tänkt
på, bidra till att bryta klass- och könsstereotypa val.
Det finns också andra sätt att stärka bron mellan skola och arbetsliv. Ett exem
pel är att göra skoldagen mer lik en dag på arbetet, utan håltimmar och inställda
lektioner. Vi ser även ett behov av att eleverna i skolan får lära sig om hur arbets
marknaden fungerar. Var finns jobben och hur söker man dem? Vad är ett kollektiv
avtal? Om skolan förmedlar denna kunskap kan de unga vuxna vara bättre rustade
för arbetsmarknadens krav. Detta kan även föregripa Arbetsförmedlingens jobb
sökaraktiviteter för unga arbetslösa.

Vi vill:
• Stärka tillgången till studie- och yrkesvägledning i både grundskolan
och gymnasiet.
• Utveckla arbetsmarknadskunskapen inom ramen för samhällskunskapen
på gymnasiet.
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